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Op 24 maart organiseerde MCC Omnes samen met de WDA een avond over KNO. Er werd een bezoek 
aan de afdeling KNO van Orbis Medisch Centrum gebracht. Ook werd een toelichting gegeven op de 
fusie van Atrium-Orbis en Anders Beter. 

FUSIE ATRIUM-ORBIS 

 

Interessante weetjes over de fusie: 
 
 De hoofdvestiging van de laboratoria komt in Geleen 

 Cyberlab wordt de webapplicatie waarmee huisartsen in de Westelijke 

Mijnstreek en oostelijk Zuid-Limburg gaan orderen 

6 MEI VALT CYBERLAB UIT 

 

Op 6 mei 2015 vindt om 17.00 uur een migratie plaats van de Cyberlab 
software naar een nieuwe server. Dit betekent dat Cyberlab vanaf 17.00 
uur tot ongeveer 21.00 uur niet beschikbaar is. 
 

Als we weten dat Cyberlab op een bepaald tijdstip tijdelijk niet werkt, dan 
brengen we u hiervan op de hoogte door een aantal dagen van tevoren 
een bericht in Cyberlab te plaatsen. 
 

URINE 

 

 Is het u opgevallen dat Cyberlab 2 etiketten genereert? Het etiket zonder barcode hoeft niet naar 

het laboratorium gestuurd te worden. De etiketten zonder barcode zijn alleen bedoeld om 

patiëntmateriaal te labelen, zodat in de huisartspraktijk geen verwisseling van materiaal kan 

plaatsvinden. 

 

 Instrueert u patiënten goed over het gebruik van het ‘nieuwe’ urine afnamesysteem? U kunt de 

vacuümbuizen niet als demonstratiemateriaal gebruiken. Als de vacuümbuis op de naald van het 

urinepotje is gedrukt, is het vacuüm uit de buis. Hierdoor is de buis niet meer te gebruiken voor het 

opzuigen van urine. 

HET JUISTE POTJE: SEMEN 

 

Voor het verzamelen van semen is het van groot belang dat dit gebeurt in een daarvoor 
geschikt potje. We hebben dit specifieke potje nodig, omdat vele soorten kunststof 
(weekmakers) van invloed zijn op de beweeglijkheid en vitaliteit van spermatozoën. Dit 
potje is hier speciaal voor getest. 
 
Op de foto is het juiste potje afgebeeld. Het potje heeft een rode schroefdop en is per 
stuk verpakt. Op de verpakking staat Deltalab. 

  



CYBERLAB ENQUÊTE 

 
Binnenkort ontvangt u een enquête over Cyberlab. We vragen u om de enquête in te vullen.  
 
De huisartsen hebben al een enquête ontvangen. 91,3% van de 25 huisartsen die de enquête invulden, 
maakt gebruik van Cyberlab. Ze geven Cyberlab een 8 als rapportcijfer. Bij 86% van de huisartsen is de 
noodprocedure niet bekend. De aangepaste versie is na te lezen in de app Werkafspraken Omnes of via 

www.mcc-omnes.nl/werkafspraken onder Assistentes, Cyberlab, Cyberlab noodprocedure. 
 

ZORGDOMEIN: VRAGENLIJST EN CONTACTPERSOON 

 

1. Vragenlijst coloscopie MET dormicum 

Wanneer een patiënt voor een coloscopie MET dormicum wordt verwezen, kan de afspraak pas 
plaatsvinden nadat de patiënt een ingevulde vragenlijst heeft geretourneerd. Op het aangepaste 
patiëntbericht staat bij ‘Aanwijzingen patiënt’ waar de vragenlijst te downloaden is. Patiënten die zelf 
een computer ter beschikking hebben, of een naaste hebben die dit voor hun kan verzorgen, kunnen 
zelf de vragenlijst downloaden. U mag natuurlijk ook de vragenlijst voor de patiënt uitprinten. 

 
 

2. Weet u al wie de contactpersoon voor ZorgDomein wordt in uw praktijk? 

Mail dan de naam en het mailadres van de contactpersoon naar zorgdomein@mcc-omnes.nl. 
  

WIST U DAT… 

 

 Het belangrijk is om de datum van het thuisprikken aan de patiënt door te geven? Let hierbij op het 

volgende: een nuchtere bloedafname vindt plaats tussen 8 en 10 uur en alle overige bloedafnames 

tussen 8 en 12 uur. 

 

 Momenteel de huisartspraktijken in de Westelijke Mijnstreek worden bezocht 

door een kwaliteitsmedewerker van het Laboratorium voor de tweejaarlijkse audit 

bloedafname.Inmiddels zijn 29 van de 42 praktijken bezocht. De ervaringen zijn 

zeer positief en bij de meeste praktijken staat kwaliteit hoog in het vaandel. 

 

 

Colofon 
Dit Lab infobulletin is een uitgave van MCC Omnes en wordt 1x per 2 maanden verstuurd aan praktijkmedewerkers in de Westelijke Mijnstreek en 
omstreken. Eerdere edities kunt u nalezen in de app ‘Werkafspraken MCC Omnes’ onder ‘Nieuws’. Zoek op ‘MCC Omnes’ in de App Store of 
Google Play. Wilt u dit infobulletin niet ontvangen? Mail dan naar info@mcc-omnes.nl.Dit infobulletin is tot stand gekomen met medewerking van: 
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